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Orientering om ændring af model for tilskudsomlægning 

Kære institutioner 

 

4. november sendte jeg et brev til jer vedr. en omlægning af dele af er-

hvervsskolernes tilskud, som regeringen gennemfører for at understøtte 

skolernes ansvar for elevernes lærepladser med styrkede økonomiske in-

citamenter. 

 

I brevet oplyste vi bl.a. at færdiggørelsestaxameteret på erhvervsuddan-

nelsernes grundforløb ville blive afskaffet pr. 1. januar 2022, og at prove-

nuet ville blive anvendt til at forhøje bonusser for uddannelsesaftaler 

indgået under grundforløbet eller det studiekompetencegivende forløb.  

 

Der er efterfølgende fremsat ønske om, at skolerne får bedre tid til at 

omstille det lærepladsopsøgende arbejde, så de bedre kan agere efter de 

ændrede økonomiske incitamenter. Dette ønske bliver imødekommet 

gennem en indfasning af ordningen i 2022. 

 

Det betyder konkret følgende: 

 

- Færdiggørelsestaxameteret afskaffes ikke allerede fra 2022, men 

det halveres. Der ydes således fortsat færdiggørelsestaxametertil-

skud i 2022, men på et lavere niveau. 

- Den oprindeligt udmeldte afskaffelse af færdiggørelsestaxamete-

ret finansierede en forhøjet bonus for uddannelsesaftaler indgået 

under grundforløb eller det studiekompetencegivende forløb. 

Med ovenstående justering af modellen vil der fortsat ske en for-

højelse af denne bonus, men forhøjelsen vil have et mindre om-

fang end først udmeldt. Den nye udbetalingsmodel for dette til-

skud træder fortsat i kraft 1. januar 2022.  

 

Den fulde model træder herefter i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at 

færdiggørelsestaxameteret afskaffes helt i 2023, og at provenuet herfra 
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overføres til tilskuddet for uddannelsesaftaler indgået under grundforløb 

eller det studiekompetencegivende forløb. 

 

Vi har opdateret informationerne om tilskudsomlægningen på uvm.dk, så 

de afspejler denne justering af modellen. I kan finde informationerne her. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kasper Warrer 

Kontorchef 

Center for Økonomisk Politik og Styring 

Børne- og Undervisningsministeriet 

https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/styrkede-oekonomiske-incitamenter-for-erhvervsskolerne
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